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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část:  SMĚRNICE K PODMÍNKÁM PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V 

MŠ 

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak ZŠ a MŠ S5/0093/2023     A.1.4            V5  

Vypracovala: Ing. Alena Vašáková 

Schválila: Ing. Alena Vašáková 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 13. 4. 2023 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 13. 4. 2023 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

Obsah:  

1. Přijímací řízení 

2. Podmínky přijímání dětí do MŠ 

3. Ukončení předškolního vzdělávání 

4. Odvolací řízení o nepřijetí dítěte do MŠ 

  

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se zahajuje ve správním řízením (Správní řád 

č.500/2004 Sb. v platném znění).  Rozhoduje o něm ředitelka školy dle zákona č.561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) §34 v platném znění.  
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1. Přijímací řízení 

1.1 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve 

však pro děti od 2 let. 

 

1.2 Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem a zveřejní na webu školy a na 

informačních místech v budově školy: místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.   

 

1.3 O přijetí do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka školy. 

 

1.4 Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v rámci správního řízení v souladu se 

Správním řádem č.500/2004 Sb. v platném znění na základě Žádosti o přijetí dítěte do MŠ 

vyplněné a podepsané zákonnými zástupci dítěte. Žádost musí být v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 – GDPR o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen: „Správní řád“). 

 

1.5 Škola zaznamenává přihlášky do pořadníku pod č. j. a zařazuje děti do školního roku na 

základě žádosti zákonných zástupců. 

 

1.6 Přijaté děti rozdělí do jednotlivých tříd zpravidla podle věku. Podle možností vyhoví přání 

zákonných zástupců o umístění sourozenců do stejné třídy. 

 

1.7 Při přijímání dětí se budou dodržovat podmínky § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví v platném znění. Před přijetím dítěte do MŠ zákonní zástupci předají potvrzení 

o absolvování řádného očkování dle očkovacího kalendáře nebo předloží doklad, že se dítě 

nemůže podrobit očkování z důvodu kontraindikací. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti 

dítěte musí doložit zákonný zástupce v průběhu správního řízení o přijetí dítěte do MŠ.  

 

1.8 O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného 

vyjádření školského poradenského zařízení a registrovaného praktického lékaře pro děti a 

dorost. 

1.9 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku. 

 

1.10 Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se provádí ve správním řízení.
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2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 Při přijímání dětí do mateřské škol vychází ředitelka školy z následujících kritérií:  

Kritérium Bodové 

ohodnocení 

Trvalý pobyt dítěte 

Dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem 

v příslušném školském obvodu  mateřské školy - Svitavy (§ 179 

odst.3) 

200 

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské 

školy (Svitavy)  - věk dítěte 4 roky (§ 179 odst.3) 

100 

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské 

školy (Svitavy)  - věk dítěte 3 roky (§ 179 odst.3) 

50 

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské 

školy (Svitavy)  - věk dítěte 2 roky, datum narozeni do 31. 12. 

30 

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské 

školy (Svitavy) -  věk dítěte 2 roky, datum narozeni od 1. 1.  

3  

Dítě s trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod - Svitavy 0 

Věk dítěte 

Věk dítěte – 5 a více let* 6 

Věk dítěte – 4 roky* 5 

Věk dítěte – 3 roky*  4 

Věk dítěte – 2 roky, datum narozeni do 31. 12.  2 

Věk dítěte  - 2 roky, datum narození od 1. 1. 1 

Další kritéria 

Školu navštěvuje sourozenec dítěte** 3 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu*** 1 

Pozn.: 

* Dosažení věku dítěte je započítáno k 1. 9. včetně daného kalendářního roku, kdy se koná zápis do MŠ.  

**
Školu navštěvuje sourozenec ve školním roce, kdy dítě zahájí předškolní vzdělávání. 

 
***

Dítě se hlásí k celodennímu provozu od začátku školního roku, na který se koná zápis do MŠ.  
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V případě shodnosti celkového počtu bodů, bude o pořadí rozhodovat dřívější datum narození 

dítěte. V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.  

 

3. Ukončení předškolního vzdělávání 

3. 1 Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské 

zařízení 

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní 

stravování § 123 ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady 

3. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. 

 

4. Odvolací řízení o nepřijetí dítěte do MŠ 

Odvolacím orgánem ve správním řízení o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ je 

Krajský úřad Pardubického kraje. Odvolání se podává prostřednictvím školy, která rozhodnutí 

vydala. 

Dokumenty, které budou při přezkoumání rozhodnutí odesílány odvolacímu orgánu: 

1. Všechny přihlášky dětí 

2. Směrnice k podmínkám přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v platném znění 

3. Přehled výsledků přijímacího řízení 

4. Všechna rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dětí do MŠ 

5. Odvolání zaslaná zákonnými zástupci dítěte 

 

 

Ve Svitavách 13. 4. 2023                                            Vypracovala: Ing. Alena Vašáková 

          ředitelka školy v z.  

      


